CELESTIAL SON
Celestial Son bevæger sig i det uudforskede og spændende krydsfelt mellem 70'ernes
progressive artrock, den elektroniske og beskidte industrial, kompleks hård rock og
90'ernes melodiske grunge.
Fra første tone bliver slået an på bandets anden plade ”Saturn's Return” står det hurtigt
klart, at Celestial Son er et band som har fundet dets lyd. Bandet bliver ledt af sanger,
guitarist og sangskriver Rasmus Sjøgren, som formår at forene kompleks sangskrivning
med et råt og direkte udtryk i stil med f.eks. Alice in Chains, Nine Inch Nails, (det gamle)
Genesis, Porcupine Tree, King Crimson, Tool og Nirvana.
Rockbandet har mere end 100 koncerter i ind- og udland bag sig – bl.a. den prestigefyldte
SPOT-festival og udsolgte shows både som headliner og som support for f.eks. SOEN og
CARPARK NORTH – og er kendt for deres storslåede liveshows med implementering af
både stemningsskabende skyggeteater, innovative visuals og et imponerende lysshow.
Celestial Son haft mere end 250 afspilninger på diverse DR-kanaler og MyRock og da de
spillede i finalen i P3's KarriereKanonen, dengang under navnet Drone, havde juryen bl.a.
dette at sige:
"Et af de mest tighte og spektakulære bands i dansk upcoming musik.
Overraskende iørefaldende."
Oplev bandet live i den spritnye livevideo til nummeret ”Nothing in Excess” her:
https://www.facebook.com/celestialson/videos/726588240823217/
I 2015 blev bandets anden plade ”Saturn's Return” udgivet igennem Target Records og
albummet står stadig friskt. Medier rundt om i verden opsnusede hurtigt hypen og DRradiovært Casper Bach Hegstrup præsenterede den første single ”Nothing in Excess” på
den stilskabende radiokanal P6 og den nationale radiokanal MyRock har ligeledes
nummeret i rotation.
Den skrevne presse har også været særdeles imponeret af albummet og Skandinaviens
største rock/metal magasin Metalized hyldede pladen med en 8/10 anmeldelse og skrev:
”Det er en evne til at tage det gode og fængende rocknummer et skridt videre og krydre
det med et uventet element, der får lytteren til at gribe fat og hige efter mere.
Giv Celestial Son et lyt eller fem. De fortjener din opmærksomhed.”
I forbindelse med udgivelsen af albummet har bandet offentliggjort hele seks
musikvideoer. To af den internationalt anerkendte instruktør Lasse Hoile (Opeth, Dream
Theater, Porcupine Tree….) og tre lavet i L.A. af den prisvindende instruktør Karim
Ghahwagi (Trentemøller, Efterklang, Kúra….). Se dem nederst.
Bandet udgav deres debutplade ”Doors of Perception” igennem Cargo Records i 2012 til
masser af roser og det tyske magasin Visions Magazine skrev:
”Hvad Spanien er indenfor fodbold, er Celestial Son indenfor rock”.

https://www.celestialson.com
Se to af de videoer Lasse Hoile har instrueret her:
https://www.facebook.com/lassehoileart/videos/1286258288065581/
https://www.youtube.com/watch?v=JlMePNyc78M
Og se to af de videoer Karim Ghahwagi har instrueret her:
https://www.youtube.com/watch?v=2qKlL2tN-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=5EN9qlTbWwI

